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WSPOMINAMY KSIĘDZA MARKA MAJCHRZAKA

    W sobotę 24 października o godz. 12:00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach rozpocznie
się msza św. pogrzebowa w intencji księdza Marka Majchrzaka. Przewodniczyć jej będzie J.E. ks. biskup
Grzegorz Kaszak. Dla osób chcących uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej przeprowadzona zostanie
t ransmis ja  on l ine  w  in ternetowe j  te lewiz j i  ITV  S iewierz  na  por ta lu  Facebook
(https://www.facebook.com/iTVSiewierz).

    W przeddzień uroczystości pogrzebowych wspominamy osobę zmarłego księdza proboszcza
Marka Majchrzaka. Parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach objął we wrześniu 2006 roku. W
2017 roku świętował tutaj jubileusz 30-lecia kapłaństwa.

    W ciągu 14 lat posługi w Żelisławicach, dał się poznać jako dobry gospodarz dbający o rozwój parafii.
Wśród zrealizowanych przez niego przedsięwzięć można wymienić odrestaurowanie wnętrza świątyni
wraz z wykonaniem okiennych witraży,  budowę ogrzewania czy wykonanie podjazdu do kościoła dla
niepełnosprawnych. Wyremontował również kaplicę i alejki na parafialnym cmentarzu oraz przeprowadził
remont dachu kaplicy grobowej Zalassowskich. Ponadto w tym czasie na placu kościelnym wzniesiony
został pomnik św. Jana Pawła II, ufundowany przez Kółko Rolnicze w Żelisławicach.

    W jego posługę duszpasterską wpisany był szacunek do tradycji i obyczajowości, czemu wielokrotnie
dawał wyraz współdziałając z organizacjami społecznymi mieszkańców Żelisławic i Leśniaków, takimi jak
Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Staże Pożarne, z orkiestrą dętą, męskim chórem, kołem łowieckim
czy społecznością szkoły podstawowej. Dzięki temu parafianie mogli aktywnie angażować się w życie
wspólnoty podczas przeróżnych świąt i uroczystości.

    Wspierał wiele wartościowych inicjatyw. Dzięki jego otwartej postawie podtrzymane zostały między
innymi obrzędy poświęcenia pól z dojazdem do ołtarzy zaprzęgami konnymi. Świętej pamięci ksiądz Marek
wielokrotnie celebrował tradycyjne msze polowe z okazji gminnych dożynek oraz coroczne msze w kaplicy
cmentarnej ku czci św. Huberta. Niektóre zwyczaje i lokalne obrzędy zostały utrwalone w publikacjach
etnograficznych przez badaczy kultury ludowej, których gościł na parafii.

    Z zaangażowaniem promował lokalne dziedzictwo oraz wielokrotnie z wielkim szacunkiem wypowiadał
się na temat historii Żelisławic i jej mieszkańców. Ksiądz Marek Majchrzak był dumny, że może służyć w
miejscowości  o  tak  bogatej  historii,  wśród  mieszkańców  świadomych  swojego  dziedzictwa,  czego
przykładem może być organizacja jubileuszy 50-lecia i 60-lecia powstania parafii obchodzone w 2008 i
2018 roku. Miejscowa społeczność odwzajemniała tę sympatię i szacunek, a wyrazem wdzięczności było
odznaczenie  Brązowym Medalem Za Zasługi  Dla  Pożarnictwa,  przyznane mu staraniem strażaków –
ochotników, podczas jubileuszu 90-lecia OSP Żelisławice w 2016 roku.

    Świętej pamięci ksiądz Marek Majchrzak pozostanie w naszej pamięci jako towarzyski i uśmiechnięty
kapłan,  otwarty  na  potrzeby  innych  człowiek,  ale  też  dobry  sąsiad,  nieustannie  obecny  pośród
mieszkańców i mający dla nich zawsze dobre słowo. W tych smutnych dniach dziękujemy za służbę księdza
proboszcza dla mieszkańców naszej gminy.
 

Referat Oświaty Kultury i Promocji

    Swoimi wspomnieniami podzielili  się  również członkowie społeczności  szkolnej  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach.

https://www.facebook.com/iTVSiewierz


    Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Księdza Marka Majchrzaka,
proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach. Był szanowanym, lubianym, zawsze oddanym
dla wiary i drugiego człowieka kapłanem.

    Księdza Marka cechowały wielki chart ducha oraz wytrwałość. Był bardzo skromnym kapłanem, nigdy
nie narzekał, zawsze uśmiechnięty i pogodny, serdeczny, życzliwy, żartobliwy. Ś.p. Ks. pozostanie w naszej
pamięci zarówno jako wspaniały proboszcz, jak i prawdziwy przyjaciel naszej szkoły. Miał bardzo wielkie
serce szczególnie dla dzieci, do których miał niezwykłe podejście. Zapamiętamy jego uśmiech, łatwość
nawiązywania kontaktów. Był z nami jak prawdziwy Ojciec, we wszystkich ważnych chwilach w życiu
społeczności szkolnej. Z przyjemnością gościliśmy Naszego Proboszcza podczas imprez środowiskowych,
w  tym,  m.in.  Rodzinnych  Biesiadowań,  które  integrowały  całą  społeczność  szkolną  z  organizacjami
działającymi w naszym środowisku. Każde rozpoczęcie roku Ksiądz Marek inaugurował mszą świętą w
intencji uczniów i pracowników oświaty.Z ochotą otwierał drzwi kościoła dla naszych uczniów, którzy co
roku przygotowywali piękne Jasełka. Niezapomnianą Mszą św. rozpoczął uroczystości przygotowane z
okazji  jubileuszu  70-lecia  Szkoły  oraz  25-lecia  nadania  Szkole  Podstawowej  w Żelisławicach imienia
Henryka Sienkiewicza. Z radością oczekiwaliśmy wizyt duszpasterskich, podczas których błogosławił całej
społeczności szkolnej.

    Ks. Marek niejednokrotnie wspierał finansowo Samorząd Szkolny oraz przedsięwzięcia, które uczyły nas
miłości bliźniego, szacunku wobec drugiego człowieka. Współpraca szkoły z proboszczem układała się
zawsze wzorowo. Mogliśmy liczyć codziennie na jago pomoc i wstawiennictwo w wielu sprawach.

    Wyrozumiały i serdeczny, z ogromnym poczuciem humoru, ale też wymagający i stanowczy. Takiego go
zapamiętamy.

    A tak księdza Marka wspomina pani Małgorzata Miłoch - dyrektor szkoły w latach 1994-2013: „Pierwsze
moje spotkanie z ks. Markiem Majchrzakiem miało miejsce we wrześniu 2006 r. Przyszedł nas odwiedzić,
jak sam mówił „po sąsiedzku”. Od tego momentu był częstym gościem w murach naszej szkoły. Pierwszą
imprezą szkolną, w jakiej uczestniczył, była wieczornica przygotowana przez uczniów z okazji VI Dnia
Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia”. Od tego momentu uczestniczył we wszystkich
naszych uroczystościach szkolnych i lokalnych. Mówił, że „dzieci to najlepsi aktorzy”. Zawsze miał czas dla
nich,  pomagał  nam nauczycielom w  realizacji  wielu  pomysłów,  był  jurorem i  sponsorem nagród  w
konkursach i  festiwalach szkolnych, współorganizatorem „Jasełek” (zawsze wystawianych również dla
społeczności  lokalnej  w  kościele  parafialnym).  Dzięki  Niemu  mogliśmy  zorganizować  III  Dekanalny
Festiwal Piosenki Religijnej. Pomagał w organizacji Koncertów Charytatywnych dla niepełnosprawnych
byłych i obecnych uczniów szkoły. Zawsze pytał, czy nie potrzeba wspomóc finansowo jakieś dziecko np.
pokrywając koszty obiadów czy wycieczki. Miał wielkie, otwarte serce. Co roku odwiedzał szkołę, chodząc
z wizytą duszpasterską, a uczniowie bardzo te odwiedziny lubili. Jak opowiadałam Mu o sukcesach naszych
uczniów, cieszył się bardzo chwaląc ich wielokrotnie przy różnych okazjach. Podczas każdego spotkania
widać było, jak bardzo jest Mu bliska szkoła i dzieci. Znał je wszystkie, chociaż nie prowadził katechezy.
Był z nami zawsze, a jego dobrotliwy uśmiech miał magiczną siłę. Dla nas nauczycieli był jak dobry kolega
z pracy, mogliśmy na Niego zawsze liczyć. Odprawiane przez Niego coroczne nabożeństwa na rozpoczęcie
i  zakończenie  roku  szkolnego  zawsze  były  przepełnione  troską  o  dzieci  i  dumą  z  ich  osiągnięć.
Wspomniane  nasze  pierwsze  oficjalne  spotkanie  w  szkole  poświęcone  Papieżowi  Janowi  Pawłowi  II
kończyło się słowami wiersza: „Serdecznym atramentem, na żywej serc tablicy, do ciebie Ojcze Święty list
piszę od nas wszystkich, bo trzeba żebyś wiedział, co się tu u nas dzieje…” - tak my będziemy teraz w
naszych modlitwach opowiadać Ci księże Marku, co się tu u nas w Żelisławicach dzieje…"

    Księdza Marka wspominają też uczniowie szkoły:

    „Twoja moc ogarnęła moją duszę, Panie,
    Twoja święta moc.
    Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie,by mnie wieść przez noc.”



    KOCHANY KSIĘŻE MARKU - PRZYJACIELU WSZYSTKICH!

    Ktoś tutaj był i był,
    a potem nagle zniknął
    i uporczywie go nie ma.
    – Wisława Szymborska

    Nikt się nie spodziewał tego, że tak szybko nas opuścisz. Odszedłeś po cichu, bez słów pożegnania,
jakbyś nie chciał nas smucić swoim powrotem do Domu Ojca.

    Zawsze będziemy pamiętać Twoją dobroć, życzliwość, poczucie humoru. Kiedy szedłeś przez Żelisławice
lub wchodziłeś do szkoły uśmiechem zarażałeś wszystkich. Starałeś się zatrzymać przy każdym z nas,
porozmawiać,  pocieszyć.  Lubiłeś  nas  i  za  to  będziemy  Ci  zawsze  wdzięczni.  Podczas  uroczystości
szkolnych zawsze chwaliłeś nasz trud włożony w występy artystyczne. Bliskość kościoła sprawiała, że
często spotykaliśmy Cię przed lekcjami. Z uśmiechem błogosławiłeś Nas na nadchodzące dni.

    Nie chodzi o to, żeby się smucić. Wspomnienia to dar – łączą nas tu na dole z tymi tam na górze. Koją
ból, przywołują uśmiech, potrafią czynić cuda. Pielęgnujmy je przywołując w myślach bliskich naszym
sercom. Tulmy mocno w myślach tych już nieobecnych.

    Księże Marku – zostaniesz w naszych sercach NA ZAWSZE.

    Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy, Rodzice orazUczniowie i Przedszkolaki Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Żelisławicach dziękują Księdzu Markowi i zapewniają o modlitwie.
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